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NIEUWSBRIEF
Van de voorzitter
Het is gelukt!
Wij hebben op dinsdag 15 maart de keuring
voor het Groencertificaat gehad en daarbij 89
punten behaald, waarmee we het
Groencertificaat ruim gehaald hebben!
Er zijn uiteraard nog een aantal
verbeterpunten waarvoor een plan van
aanpak moet worden gemaakt. Maar als dat

plan is ingediend krijgen we het certificaat
uitgereikt.
Dank aan allen die zich hebben ingespannen
voor dit certificaat! Het betekent voor velen
een andere werkwijze dan men gewend was:
handschoenen aan, schort voor, haarnetje op,
andere plaats voor het ompakken, enzovoort.
Maar iedereen heeft het goed opgepakt en
zijn/haar best gedaan en dus is het gelukt!

Huisvesting
Zoals we hadden aangekondigd zouden we
voor de Pasen een besluit nemen. Dat is
gedaan: we gaan op termijn verhuizen naar
het oude pand van Bleeker aan de
Hengelosestraat. Het is een pand binnen de
singels dat goed bereikbaar is, met veel
ruimte, een eigen parkeerplaats en veel
privacy.
De bus stopt ongeveer voor de deur en in- en
uitrijden is veilig en overzichtelijk.
Er zijn meerder kantoren mogelijk en we
krijgen zelfs een kantine op de bovenetage.
Maar er moet ook nog van alles gebeuren: van
binnen moet het pand nog verder worden
opgeknapt, mogelijk moeten er nieuwe koelen vriesapparaten worden aangeschaft en we
willen een grote roldeur en een extra
loopdeur maken.
Dat betekent nog véél werk! Er ligt al een
uitgebreid plan en we gaan nu kijken of dat
voor deze locatie volledig is.
Ook gaan we nu aan de slag met offertes
vragen en vooral: sponsoren werven!

Voorraad
We hebben op de 2e etage van ons gebouw
inmiddels een mooie werkvoorraad houdbare
producten, keurig voorzien van informatie
over inhoud en houdbaarheid. Hier wordt
wekelijks uit geput om de kratten een goede

inhoud te geven. Maar we hebben een
probleempje: Domijn heeft laten weten dat de
2e etage per 1 april verhuurd is en dus leeg
moet zijn….
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Wij hebben inmiddels een alternatieve
(tijdelijke) plaats gevonden om de voorraad op
te slaan.
De verplaatsing zal nog wel een hele klus
worden: alle pallets moeten daar naartoe
gebracht worden en ‘even een pallet ophalen’
zal wel met de bus moeten gebeuren.
Gelukkig is dat tijdelijk: zodra op de nieuwe
locatie plaats en een heftruck is gaan de
pallets daarheen.

Bezoek inspecteur Voedsel en Waren Autoriteit.
Vrijdag 18 maart meldde zich een inspecteur
van de NVWA met een klacht van een cliënt:
deze had de week ervoor drop gekregen die
over de houdbaarheidsdatum heen was……
Geen enkel probleem, wij geven regelmatig
producten uit die formeel over de THT-datum
zijn, maar voedsel technisch nog prima zijn. De

inspecteur was dan ook helemaal niet onder
de indruk van de klacht, maar de regel is dat
bij iedere klacht een bezoek wordt gebracht.
De inspecteur was wel onder de indruk van
alles wat wij doen en de manier waarop wij
dat doen. Ook hiervoor is het goed dat wij
onze werkwijze aan de eisen van het
Groencertificaat hebben aangepast.

Kaas!
We hebben eigenlijk altijd een tekort aan
producten als kaas en eieren. Maar soms zit
het mee! Woensdag 23 maart is een partij
kaas bezorgd, mogelijk gemaakt door een
initiatief van Eelerwoude. Voor zover niet
bekend: Eelerwoude is een landelijk
adviesbureau en rentmeesterskantoor uit
(onder meer) Goor. De medewerkers hebben
€ 25,- van hun kerstpakket ingeleverd en hun
directie heeft dit bedrag verdubbeld.
Vervolgens heeft Zuivelhoeve de kaas tegen
inkoopprijs ingekocht. Dit maakt het mogelijk
dat we, net zoals vorig jaar, weer eens iets
extra’s kunnen doen met Pasen. Eelerwoude
en Zuivelhoeve, bedankt!

Ook kregen we van de Schaddenrieders eieren
voor onze cliënten. Een lekker Paasontbijt zat
er dit jaar dus voor iedereen in!

Donatie voor kinderen
Een andere verrassing: er kwam een mailtje
binnen van een mijnheer of mevrouw die
spontaan aanbood om met Pasen voor iets
lekkers te zorgen voor de kinderen van de
Voedselbank. Hij/Zij wilde graag de
hoeveelheden weten.
En ja hoor: even later werd een grote partij
chocolade paashazen bezorgd. Bedankt!!!
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Financieel jaaroverzicht 2015
Hoewel we een vrijwilligersorganisatie zijn en
we zelf geen voedsel inkopen, gaat er toch
veel geld om in onze organisatie. Denk maar
eens aan huur, gas, elektriciteit en water.
Daarnaast rijden onze bussen dagelijks, maken
we kantoorkosten en moeten we soms
investeren in apparatuur. En dan hebben we
het nog niet over de aanstaande verhuizing
waarvoor we geld achter de hand moeten

hebben. Gelukkig hebben we in Pieter
Horsthuis een kundige penningmeester. Hij
heeft ook over 2015 weer de financiële balans
opgemaakt. En de kascommissie ging zonder
voorbehoud akkoord!
Nieuwsgierig geworden? De gegevens staan
op de site van de voedselbank onder het kopje
Organisatie en dan verder onder Financiën.

Klankbordgroep medewerkers
Het bestuur vindt het belangrijk dat er
regelmatig contact is met de andere
vrijwilligers van de Voedselbank. Een aantal
bestuursleden is bijna dagelijks op de
werkvloer, anderen zijn er minder vaak. Dat
hang allemaal af van hun functie en de tijd die
ze te besteden hebben.
Maar het contact, de ervaringen en de
meningen van alle medewerkers helpen om
de juiste besluiten te nemen. Daarom is er een
klankbordgroep, die regelmatig (eens per zes

weken) bij elkaar komt en overlegt met Fanny
Bakker, ons bestuurslid vrijwilligerszaken.
Het is de bedoeling dat de vrijwilligers goed
vertegenwoordigd zijn in die klankbordgroep.
Dus van elke ‘werkdag’ één
vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger
namens de chauffeurs.
Geïnteresseerd? Wil je ook graag meepraten
en meedenken? Geef je dan op bij Fanny
Bakker.

Verhuizing Haaksbergen
Na veel voorbereiding is de Voedselbank in
Haaksbergen verhuisd. Hoewel het toch nog
een hele klus was, is alles redelijk vlekkeloos
verlopen.

Het nieuwe adres:
Industriestraat 13 7482 EW Haaksbergen

